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Velkommen til Tanja Nyborg

Børn og Unges nye direktør, Tanja Nyborg, har tirsdag d. 1. 
november haft sin første arbejdsdag.  

”Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme i gang og 
ikke mindst møde de mange fantastisk dygtige medarbej-
dere og ledere i Børn og Unge,” siger Tanja Nyborg.

”Hverken Aarhus Kommune eller Børn og Unge er ukend-
te for mig, men på sådan en første arbejdsdag bliver det 
meget tydeligt, at Børn og Unge er en stor og kompleks 
organisation. Jeg ser i den grad frem til at møde og lytte 
til de mange fagligt engagerede medarbejdere, som er 
overalt organisationen, og som hver dag gør en forskel for 
tusindvis af aarhusianske børn og unge. Det bliver godt at 
få viden og indsigt og komme tættere på de mange dags-
ordner, som fylder i hverdagen og i den fortsatte udvikling 
af Børn og Unge.”

Programmet for første arbejdsdag bød på morgenkaffe 
med Sekretariatet på Rådhuset og den første introdukti-
on til organisationen og de opgaver der venter, herunder 
orientering om den igangværende spareproces.

”Jeg er meget bevidst om, at jeg træder ind i organisati-
onen i en sårbar periode, hvor kommunale besparelser 
toner hverdagen. Som ny direktør har jeg en bunden 
opgave i at få os godt igennem de kommende måneder, og 
min ambition er sammen med chefteamet at skabe størst 
mulig gennemsigtighed i de kommende processer fra hø-
ringsperiode til politisk behandling. Velvidende at det ikke 
fjerner usikkerheden,” siger Tanja Nyborg.

I de kommende uger skal Tanja Nyborg gennem et intro-
duktionsprogram, hvor hun får lejlighed til at møde kom-
mende samarbejdspartnere i Børn og Unge og på tværs af 
Aarhus Kommune.

 ▸ Mød Tanja Nyborg på morgenmødet d. 15. november.

Morgenmødet streames live på 
Børn og Unges facebookside og på 
Børn og Unges LinkedIn-side. 
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Første arbejdsdag i det nye 
Børne- og ungebyråd
Det var en flok spændte børn og unge, der mødte op til det 
første møde i Børne- og ungebyrådet i sidste uge. Til mødet 
var der blandt andet afsat tid til borgmester- og viceborg-
mestervalg samt valg af første forslag, som skal behandles af 
det voksne byråd.

I uge 40 blev der valgt 31 medlemmer og seks suppleanter 
til Børne- og ungebyrådet. Ét af de helt nye medlemmer er 
Vigga Ammitzbøll på 14 år, som glæder sig rigtig meget til 
det kommende år: ”Jeg ser meget frem til de resultater, vi kan 
opnå sammen. Det er en stor oplevelse at få lov til at sidde i 
byrådssalen og have indflydelse,” fortæller hun.

Ny ungeborgmester valgt
Børne- og ungebyrådet havde desuden til opgave at udpege 
én ungeborgmester og to ungeviceborgmestre for det næste 
år. Alle medlemmer, der ønskede at stille op, meldte deres 
kandidatur og holdt en valgtale. Derefter kunne afstemningen 
vise, at den nye ungeborgmester er den 15-årige Jakub Balog. 
Han danner nu trio med de to valgte ungeviceborgmestre 
Mads Stubkjær og Mathilde Pedersen, i spidsten for Børne- 
og ungebyrådet for det næste år.

Den nyvalgte ungeborgmester, Jakub Balog, sidder i Børne- og 
ungebyrådet for tredje gang. Og han glæder sig over endnu et 
år i Børne- og ungebyrådet:
”Jeg er så privilegeret at være blevet stemt ind i Børne- og un-
gebyrådet, og så har jeg også pligt til at hjælpe, hvor jeg kan. 
Jeg elsker at gøre en forskel for børn og unge – det er derfor, 
jeg bliver ved med at komme tilbage,” siger Jakub Balog.

Stærkt samarbejde med det voksne byråd
Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, glæder sig over 
samarbejdet og de inputs, ungebyrødderne kommer med:
”Jeg ser frem til samarbejdet med hele Børne- og ungebyrå-
det, som igen i år bliver en stærk medspiller i arbejdet for at 
skabe gode vilkår for børnene og de unge i Aarhus Kommu-
ne”.

Børne- og ungebyrådet kan hver år indsende op til fire for-
slag, som det voksne byråd har forpligtet sig til at behandle. 
Ungebyrødderne besluttede til dette første møde, at deres 
første forslag skal omhandle øget hjælp i skolen til elever med 
diagnoser.

Gennem tiden har flere af ungebyrøddernes forslag ført til 
positive forandringer i kommunen. I sidste uge vedtog det 

voksne byråd f.eks. et forslag fra Børne- og ungebyrådet om, 
at kommunen skal tilbyde 250 ekstra fritidsjob til unge i alde-
ren 13-17 år. 

 ▸ Læs mere på ungebyraad.dk

FAKTA

Ungebyrådet stillede fire forslag til Aarhus Byråd i 21/22: 

Unge skal klædes på til voksenlivet med et undervis-
ningsforløb. Byrådet har vedtaget at samle og synliggøre 
relevante eksisterende tilbud. 

Der skal være flere og bedre muligheder for at pante i 
bybilledet. Formålet er et renere Aarhus og nem pant til 
hjemløse og pantsamlere. Byrådet har vedtaget et pilot-
projekt med pantkraver på skraldespande. 

Der skal være flere kommunale jobs til børn og unge i 
alderen 13-17 år. Målet er flere varme hænder og at give 
unge ansvar og forståelse for at have et job. Forslaget er 
under behandling i byrådet.  

Der skal være mere kunst i byrummet. Byen skal være 
mere farverig og spændende og præsentere byens bor-
gere for kunst og kultur. Forslaget er under behandling i 
byrådet. 
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Et godt fundament til 
nyansatte og nyuddannede 
31 nye pædagoger tog onsdag hul på første dag af forløbet 
’Fundamentet til dit gode pædagogliv’. Et forløb for nyud-
dannede og nyansatte pædagoger i Aarhus Kommune, der 
skal give dem redskaber, nye perspektiver og mulighed for 
videndeling.

Der var højt engagement den første dag ud af fire på intro-
duktionsforløbet for nyansatte nyuddannede pædagoger. 
En dag, der vækkede stor glæde hos Helle Ebsen, der er 
næstformand for BUPL:

”Der er mange af pædagogerne, der er interesserede i at 
byde ind, og man kan høre, at snakken går livligt, når de har 
gruppedrøftelser. Og det er jo skønt at se gensynsglæden 
fra morgenen af, fordi flere af dem har gået på pædagogud-
dannelsen sammen”.

Refleksion over egen praksis
Line Togsverd, der er forsker i UC Syd, holdt oplæg på 
dagen om at blive den pædagog, man gerne vil være. Under 
oplægget stillede hun spørgsmålstegn ved, hvordan man 
holder fast i sin faglighed, samtidig med at man udvikler 
den. Oplægget gav anledning til refleksion hos Astrid Rob-
drup, der er pædagog i Frederiksbjerg Børnehus:

”Vi har haft en travl periode, hvor jeg var blevet en pæda-
gog, der bare skulle have tingene til at fungere. Nu vil jeg i 
højere grad tænke over, hvem jeg vil være som pædagog, så 
jeg kan prioritere det enkelte barn”.

Videndeling med andre nyuddannede pædagoger
Forløbet sætter de nyuddannede pædagoger i et fællesskab 
med andre, der står i samme situation. I løbet af dagen var 
der afsat tid til, at de nyuddannede pædagoger kunne drøfte 
Line Togsverds oplæg og sparre med hinanden. Dermed fik 
de et indblik i, hvad der rører sig i de institutioner, de hver 
især arbejder i. Forløbets deltagere er enige i, at fællesska-
bet med andre nyuddannede pædagoger har en stor værdi:

”Jeg synes, det er fedt at møde nogle, som står i samme 
situation som mig selv, og høre, hvad de har tænkt over i 
starten af deres arbejdsliv,” siger Astrid Robdrup.

’Fundamentet til dit gode pædagogliv’ er et forløb af BUPL 
Aarhus og Børn og Unge, Aarhus Kommune. Forløbets 
formål er at understøtte de nyansatte, så de kommer godt 
i gang med jobbet som pædagog. Igennem forløbet får de 
redskaber, perspektiver og mulighed for at dele erfaringer 
med andre nyuddannede pædagoger i deres første job.

FORLØBET BESTÅR AF FIRE DAGE

Den 26. oktober 2022: 
At blive den pædagog jeg gerne vil være 

Den 17. januar 2023: 
Samarbejdskultur og reflekterende praksis

Den 23. marts 2023: 
Når samarbejdet bliver svært

Den 17. maj 2023: 
Mød din rådmand og direktør, samt fokus på det gode 
arbejdsliv
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Et godt børneliv 
kræver god ledelse 
Ledertrivsel, stærke ledelsesfællesskaber og psykologisk 
tryghed var i fokus på Børn og Unges ledelseskonference. 
Få indblik i de inspirerende oplæg, lokale workshops og 
drøftelser i de lokale lederteams i konferenceavisen, som 
samler op på de to dage i ledelsens tegn. 

Vi skal sammen finde mulige veje til at styrke god ledelse 
og ledertrivsel for at skabe de allerbedste rammer for med-
arbejderne og et godt børneliv for alle aarhusianske børn 
og unge. Derfor var lederne i Børn og Unge inviteret til 
Middelfart to dage i september for at sætte fokus på den 
fælles ledelsesopgave. 

Her fik lederne mulighed for at lytte til spændende oplæg 
og udveksle idéer om faktorer med betydning for leder-
nes trivsel og samarbejde, styrket ledelse på tværs og et 
forstørret fælles VI samt den ledelsesmæssige rolle i den 
fortsatte udvikling af Børn og Unge.

Den fælles viden, erfaringer og inspiration skal bidrage til 
det videre arbejde med ledelse, psykologisk tryghed og de 
såkaldt ‘vilde problemer’ både lokalt og i fællesskab.

KONFERENCEAVISEN

• Artikler og videooptagelser fra de mange oplæg

• Videointerviews med oplægsholderne og fire ledere

• Overskrifter og præsentationer fra workshops

• Gode råd fra drøftelserne i de lokale lederteams

• Refleksionsspørgsmål til det videre arbejde

• Stemningsbilleder

 ▸ Læs konferenceavisen

PÅ PROGRAMMET

Børn og Unges fælles ledelseskonference 

• Et fælles ståsted for samarbejde v. Svend Brinkmann

• Ledelse af en bedre start på livet v. Johanne            
Schmidt-Nielsen

• Psykologisk tryghed og bæredygtig ledelse v. Christian 
Ørsted

• Strategisk pædagogisk ledelse v. Klaus Majgaard

• Nye veje i morgendagens udfordringer v. Niels Høj-
bjerg og Martin Østergaard Christensen

• Psykologisk tryghed og ledertrivsel v. chefteamet

• Vi deler viden om #DetViGør v. Børn og Unge ledere

• Drøftelser i lokale lederteams
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Årets Madspildshelt er fra 
Aarhus
Siden 2016 har Ida Maria Rusbjerg været madmor i Børnehu-
set Jægergårdsgade 68 og Vuggestuen Jægergårdsgade 70, 
hvor hun har givet børnene madglæde og madmod. Nu har 
hun vundet prisen som Årets Madspildshelt for sit unikke 
engagement.

I de to dagtilbud er Ida Maria Rusbjerg bedst kendt som 
”hende med det store rullebord”, men nu kan hun også titule-
re sig Årets Madspildshelt. Prisen har Ida Maria vundet, fordi 
hun indtænker reduktion af madspild i alt, hvad hun foretager 
sig i sit køkken. 

Hvad der ellers kunne være blevet madspild bliver nemlig til 
spændende indslag i menuen og bidrager til at gøre børnene 
madmodige fra en tidlig alder. Menuen fra Ida Marias køkken 
kan bl.a. stå på ‘Alt-godt-fra-fryseren-suppe’ - og rester fra 
denne suppe bidrager igen til nye måltider:

”I dag havde jeg 2,5 dl suppe tilovers, da børnene var færdige 
med at spise. Det er nøjagtigt det, jeg skal bruge til at bage 
eftermiddagsbrød i morgen. På den måde afløser alle dagene 
hinanden i min madplan,” fortæller Ida Maria og fortsætter: 

”Det spændende er jo, at man aldrig helt ved hvilken smag, 
man får.” På den måde bliver børnene vænnet til, at nye sma-
ge er en hverdagsting.

Mad der gør indtryk
Ida Maria ser en stor værdi i at have mulighed for at præge 
børnene, mens de er små. For hende er måltider ikke bare 
”maduddeling”, men en pædagogisk aktivitet, hvor det hand-
ler om maddannelse, kultur og madmod. Ida Marias mål er, 
at børnene får masser af madglæde, mod på at smage nye 
retter og oplever glæden ved at samles om et skønt veltillavet 
måltid:

”Jeg bliver allermest glad, når en pædagog kommer ud med 
et barn i hånden, der gerne vil takke for maden og sige, at 
det smagte rigtig godt. Det gør mig varm om hjertet, når min 
mad har gjort indtryk,” fortæller Ida Maria. 

Videndeling med forældrene
Faktisk har Ida Maria madglæde nok til at dele med endnu 
flere. Derfor udsender hun et nyhedsbrev til børnenes forældre 
en gang om måneden. Det er nemlig også vigtigt for Ida Maria 
at have en rød tråd mellem hjemmet og dagtilbuddet. 

I nyhedsbrevet deler Ida Maria opskrifter, inspiration til nye 
råvarer og anekdoter fra hverdagen i de to dagtilbud. Når 
forældrene bliver inddraget, oplever Ida Maria nemlig, at 
forældrene taler mere om mad, måltider, grøntsager og mad-
spild med deres børn derhjemme - og forældrene er glade for 
Ida Marias entusiasme:

”Jeg har flere gange oplevet, at forældre fortæller, hvordan 
deres børn spiser alt, der bliver stillet på bordet hjemme, fordi 
de lærer det her,” fortæller Ida Maria.

Ida Maria har desuden haft stor succes med at efterlyse 
sæson-grønt i nyhedsbrevet. Forældrene kommer nemlig 
glædeligt med deres overskud af f.eks. brombær og æbler fra 
haven, som Ida Maria så kan bruge i sin madlavning, når bare 
de bliver spurgt.

Prisen ‘Årets Madspildshelt’ blev uddelt af Arla med Too 
Good To Go som award partner.

KLIMA NYT

IDA MARIAS BEDSTE TIPS

• Lav en ugentlig madplan

• Lav madplanen ud fra, hvad du allerede har i køkkenet

• Undgå daglige indkøb
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Kreative Kirstine vinder 
Politikens særpris
Aarhus har en pædagog, der er så inspirerende, at hun har 
fået Politikens særpris for sit arbejde.

Børnehaven Guldbryllupsasylet fejrer lige nu, at deres 
pædagog Kirstine Kirk har vundet særprisen ved Politikens 
pædagogprisuddeling. Prisvinderen selv er både stolt og 
overvældet:

”Som pædagog er man slet ikke vant til at blive fremhævet 
på den måde, så det skal jeg lige vænne mig til. Pædago-
garbejdet er jo i høj grad en holdindsats, og jeg ville ikke 
kunne fungere uden mine kolleger og gode leder, som 
både er lyttende og forstår at give metodefrihed. Det er 
meget vigtigt for mig, at jeg ikke møder ind til en snæver 
skabelon – hverken for mit eget arbejde eller for børnenes 
udfoldelse,” siger Kirstine Kirk. 

Hun håber, at pædagogprisen kan være med til at tale 
pædagogernes arbejde og vilkår op:

”Det er dejligt, når pædagogfaget får positiv opmærk-
somhed. Jeg har selv mærket fordomme og kommentarer 
som: ”Skal du bare være pædagog”. Men for mig er det et 
kæmpe privilegium at være pædagog. Jeg vil gerne vise 
børnene, at livet er fantastisk, og at de selv kan få indfly-
delse på deres hverdag. Det er en af de vigtigste opgaver, 
jeg kan forestille mig, og jeg er meget ydmyg om at være 
med til at løse den.”
 
Medindflydelse gennem kreative aktiviteter
Det er især Kirstine Kirks blik for det originale i alle børn, 
der har gjort indtryk på Politikens fagpanel. Panelet hæfter 
sig ved, hvordan Kirstine Kirk gennem kreative aktiviteter 
giver børnene en følelse af, at de kan påvirke verden – og 
at de er velkomne til det. 

”Kirstine Kirk gør simpelthen det umulige muligt, og hun 
viser børnene, at man kan noget, også selv om man tror, 
man ikke kan. På den måde giver hun børnene indtryk 
af, at de kan være med til at ændre verden. På den måde 
foregår al aktivitet ud fra børnenes udgangspunkt, og det 
er i sig selv forbilledligt,” siger medlem af Politikens faglige 
panel Gerd Christensen, der til daglig er lektor og uddan-
nelsesleder af afdelingen for pædagogik ved Københavns 
Universitet.

POLITIKENS PÆDAGOGPRIS

• Prisen blev første gang uddelt i 2020 for at skabe 
synlighed og respekt om den gode pædagog.

• De syv vindere blev kåret ved prisuddelingen tirsdag 
den 8. november i Politikens Hus.

• Der blev uddelt to hovedpriser à 75.000 kr., fire sær-
priser à 25.000 kr. og en specialpris på 50.000 kr.

NYSGERRIG PÅ KIRSTINE KIRKS 
KREATIVE UNIVERS?

Kirstine Kirk deler gavmildt ud af både kreative ideer, 
tanker om pædagogfaget og erfaringer fra livet som 
mor på sin Instagramprofil ’Kirstine Kirk’ og på sin 
Facebookside ’Skidt & Kanel’ – altid med hashtagget                         
#elskeratværesammenmedbørn.
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27.000 aarhusianske elev-
mapper skal i scanneren
Ja, du læste rigtigt. Og det er lidt af et arbejde...

Frem mod december flyttes elevmapperne nemlig 
ud af de fysiske skabe på de aarhusianske skoler og 
scannes ind digitalt. 

Vi besøgte Holme Skole, der fik scannet knap 600 
elevmapper på to dage:
 
”Scanningen er gået rigtig godt. Vi havde besøg af to 
dygtige medarbejdere over to dage, der fik scannet 
vores mapper ind. Det var effektivt,” siger Lene Hald, 
administrativ medarbejder på Holme Skole.

Når denne manøvre er færdigudført i hele byen, findes 
alle elevmapperne i Get Organized (GO), hvor vi bedre 
kan passe på data. 

KORT NYT

Albus Børnelitteraturfestival 
17.-20. november

Kom til Børnelitteraturfestival på Aarhus biblioteker 
d. 17.-20. november! 

Her er der fede og finurlige arrangementer for børn 
i alle aldre.

Til børnehaver 17. og 18. november:
Lydkompasset
Jacinta Madsen: Lille Træ
Koncert ved Stine Michel og Eventyrduoen

Til skoler er der rigtig mange arrangementer 
17. og 18. november:

 ▸ Indskoling: Albus 0. - 3. klasse

 ▸ Mellemtrin: Albus 4. - 6. klasse

 ▸ Udskoling: Albus 7. - 9. klasse

Festivalen fortsætter lørdag og søndag med arran-
gementer for børn og forældre.

KORT NYT

 ▸ Se alle arrangementer til                              
Børnelitteraturfestivalen ALBUS 
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I demokratiets tjeneste

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25!
 
Fra Børn & Unge har vi bidraget med næsten 2460 
timers arbejde til afviklingen af folketingsvalget 
2022 – 2459,8 timer i demokratiets tjeneste for at 
være helt præcis.

Vi hjalp med alt fra opsætning af borde inden 
afstemningen til optælling af afgivne stemmer efter 
afstemningen – og alt derimellem.

Det er hårdt arbejde at være drivkraft bag demokra-
tiet, og derfor var der bl.a. afsat fem kopper kaffe 
og en pose Matadormix til hver enkelt frivillige. 
Matadormixen var den proviantdel, som forsvandt 
allerhurtigst, og derfor levede dagen i sandhed op 
til det velkendte ordsprog; uden kaffe og slik duer 
helten ik’.

Og med sukker- og koffeinbalancen intakt kunne vi 
klare det meste. Derfor fik vi både hjulpet en uhel-
dig vælger, hvis valgkort var endt i en vandpyt og 
delt mange hundrede STEM-tatoveringer ud til de 
børn, som var med deres forældre oppe og stemme. 
Og så var vi også mange, der fik repeteret, hvordan 
man tæller til 25!

Tak for kampen til alle kolleger i Børn & Unge, som 
har hjulpet før, under og efter afviklingen af valget.

KORT NYT

Kender du årets Klimakollega 
2022?

Årets klimakollega skal kåres, og du kan indstille 
din kollega.

En grønnere hverdag, inddragelse af børn og unge 
i bæredygtighed, mindre madspild, sortering af af-
fald: Årets Klimakollega tænker bæredygtighed langt 
ind opgaverne og hverdagen.

Er det din kollega? Skynd dig at indstille ham eller 
hende.

Læs mere og find formular til at indstille på         
AarhusIntra.

Fristen er 25. november 2022.

KORT NYT

 ▸ Indtil din klimakollega
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Skab mere bevægelse i 
skolen! 

Invitation til temadag om bevægelse i skolen. 

Sted: Idrætshøjskolen Aarhus 
Tid: Den 30. november 2022 kl. 11.30-15.15. 

Bevægelse er godt for børns trivsel og læring, men 
det kan være svært at få integreret bevægelse som 
en del af en travl skoledag. 

Derfor inviterer Sundhed i Børn og Unge skolelede-
re og ressourcepersoner for bevægelse på skolerne 
til temadag.

Her vil Jacob Have Nielsen fra Dansk Skoleidræt 
give et indblik i, hvad der skal til for at skabe en 
god bevægelseskultur på skolen. Oplægget følges 
op af en proces, hvor I, som deltagere, skal afsøge 
og identificere områder på jeres skole, hvor I vil 
kunne sætte ind med konkrete handlinger allerede i 
morgen. 

Temadagen er målrettet skoleledere og ressource-
personer for bevægelse på skolerne.

Det er gratis at deltage. 

Sidste frist for tilmelding: 14. november 2022 

Har du spørgsmål til dagen? 
Skriv til Katrine Lindgaard, Sundhed, Børn og Unge.
Mail: kali@aarhus.dk

KORT NYT

Kragelundskolens jernheste 
er toptunede

På Kragelundskolen ønsker man nemlig, at så man-
ge børn som muligt transporterer sig selv til skole.

En tidlig morgen i sidste uge var der lystjek på 
elevernes cykler. I denne uge har skolen hyret en 
cykelsmed, så børnenes cykler kan komme helt i 
topform. Cykelsmeden justerer sadel- og styrhøj-
der, monterer reflekser, strammer bremsekabler og 
meget andet.

Og der er rigtig mange gevinster ved at eleverne hop-
per op på jernhesten:

• Sundheden forbedres ved fysisk aktivitet
• Der udskilles glædeshormoner ved motion, som 

gør elever mere parate til undervisning
• Børn får mere mod på at cykle, når de træner det

Initiativet på Kragelundskolen er udsprunget af Vej-
direktoratets kampagne, der opfordrer forældre til at 
lade deres børn cykle, så det bliver en god vane.

KORT NYT

 ▸ Se kampagnen på YouTube

 ▸ Invitation og tilmeldingslink

BU NYT   |   NR. 18   |   NOVEMBER 202210

mailto:kali@aarhus.dk
https://www.youtube.com/watch?v=aaNRZjl5_Ks
https://aarhuskommune.sharepoint.com/sites/IntranetDocumentSite/OneDriveomrde/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FOneDriveomrde%2FB%C3%B8rn%20og%20Unge%2FUgepakken%2FUgepakken%202022%2D40%2FSammen%20skaber%20vi%20bev%C3%A6gelse%20i%20skolen%2Epdf&parent=%2Fsites%2FIntranetDocumentSite%2FOneDriveomrde%2FB%C3%B8rn%20og%20Unge%2FUgepakken%2FUgepakken%202022%2D40&p=true&ga=1


Ny pædagogisk leder på
Langagerskolen

Den 1. december 2022 tiltræder Line Neess stillin-
gen som pædagogisk leder på Langagerskolen.
 
Line kommer fra en lignende stilling som pæda-
gogisk leder på Langsøskolens inklusionscenter i 
Silkeborg. Hun blev færdiguddannet som pædagog 
i 2000 og har siden gennemført talrige efterud-
dannelser og kurser, der har givet hende en række 
unikke kompetencer, som Langagerskolen nu kan 
nyde godt af.
 
Line glæder sig meget over, at hun bliver en del af 
Langagerskolen: 

”Jeg ser frem til at blive en del af ledelsen på Langa-
gerskolen. Derigennem kan jeg være med til at ud-
vikle og understøtte medarbejderne, så vi sammen 
kan skabe et godt skoletilbud. Jeg brænder for at 
være med til at skabe de bedste forudsætninger for 
børn med særlige behov, så børnene kan udvikle sig 
og blive så dygtige, de kan - både fagligt og person-
ligt,” fortæller Line.
 
Line er 48 år og bor på Aarhus Ø. Hun har en datter 
og en søn på henholdsvis 17 og 20 år. Line vægter 
venner, kulturliv og familie højt.

NYT OM NAVNE

Ny dagtilbudsleder til
Skåde-Højbjerg Dagtilbud

Mia Stein begynder 1. december 2022 som ny dag-
tilbudsleder i Skåde-Højbjerg Dagtilbud. Mia Stein 
er 43 år og kommer fra en stilling som pædagogisk 
leder i Børnehuset Molktesvej i Viby-Rosenvang 
Dagtilbud. Mia er uddannet pædagog fra Peter Sa-
broe Seminariet og har gennemført Den Offentlige 
Lederuddannelse (DOL), Aarhus Kommunes kurser 
for nye ledere samt ledertalentforløb. Med sig har 
hun desuden erfaring fra arbejdet som pædagogisk 
leder i Vuggestuen Neptunvej og pædagog i flere 
andre institutioner. 

Nu ser Mia frem til at komme i gang med sin nye 
opgave i Skåde-Højbjerg Dagtilbud: 

”Jeg glæder mig til at blive en del af Skåde-Højbjerg 
dagtilbud og til at lære børn, forældre, medarbejde-
re, pædagogiske ledere og andre samarbejdspart-
nere at kende. Jeg ser frem til min nye opgave og til 
at stå i spidsen for dagtilbuddets videre udvikling,” 
siger hun.

Børn og Unge-chef Susanne Holst glæder sig også 
over ansættelsen af Mia Stein: 

”Mia er et af Børn og Unges egne ledertalenter og 
viser allerede nu, i sit daglige ledervirke, at hun 
er en holdspiller med hjertet på rette sted og et 
insisterende fokus på, at vi først og fremmest går 
på arbejde for at fremme læring, udvikling, trivsel 
og dannelse for vores børn. Med sin systematiske 
tilgang og høje faglighed vil hun kunne understøtte 
dagtilbuddet i en fortsat udvikling af den pædagogi-
ske praksis,” siger Børn og Unge-chefen.

Mia bor i Tranbjerg med sin mand og sine tre børn.

NYT OM NAVNE
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